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Structuur bovenbouw vmbo



Vmbo gemengd of theoretisch?

Vmbo gemengd: 7 theorievakken examen en 1 beroepsgericht vak examen

Vmbo theoretisch: 8 theorievakken examen

Diploma vmbo-g of vmbo-t is evenveel waard: doorstroom mbo-4



Vm
bo gem

engd

Vmbo-gemengd: Techniekprofiel of Zorg en Welzijnprofiel

Vmbo-gemengd bestaat uit de vakken hierboven en een profieldeel.

In de 3e klas geeft de leerling een voorkeur op voor 4 keuzevakken uit de lijst van 13 
keuzevakken. Uit die selectie van 4 worden er 2 keuzevakken door de leerling gevolgd.

In het 4e leerjaar volgt de leerling alleen het profieldeel.

https://www.hetbouwens.nl/vmbo/profielkeuze/

https://www.hetbouwens.nl/vmbo/profielkeuze/


Vm
bo gem

engd

Profielen vmbo-gemengd 

Profiel Techniek
Profieldeel Techniek
Nask1 = natuurkunde
Economie
Keuzevak:

Beeldend tekenen of biologie*

Profiel Zorg en Welzijn
Profieldeel Zorg en Welzijn
Biologie
Economie
Keuzevak:

Beeldend tekenen of Duits*



Vm
bo gem

engd
Vmbo-gemengd keuzevakken

Aanbod keuzevakken leerjaar 3 vmbo-gemengd
1.   Keukenspecialisatie
2.   Mode en Design
3.   Voorkomen van ongevallen en EHBO
4.   Welzijn kind en jongere
5.   Kennismaking met uiterlijke verzorging
6.   Commercieel
7.   Procestechniek
8.   Verspaningstechnieken
9.   Hout- en meubelverbindingen
10. Utiliteitsinstallaties
11. Domotica en automatiseren
12. Design & Decoratie
13. Plaat- en constructiewerk



Vm
bo theoretisch

Vmbo-t ZW profiel
Biologie
Nask1 = natuurkunde
Nask 2 = scheikunde
Keuzevak:*

Economie of aardrijkskunde

Vmbo-t EC profiel
Economie
Duits
Geschiedenis
Keuzevak:*

Aardrijkskunde of beeldend tekenen

Profielen vmbo-theoretisch 



Doorstroom naar HAVO

Havo kent 4 profielen:
C&M = cultuur en maatschappij
E&M= economie en maatschappij 

het EC profiel sluit hier op aan. 

N&G= natuur en gezondheid
N&T= natuur en techniek

Het ZW profiel sluit hier op aan.

Let op het vakkenpakket dat je kiest.



Wanneer er een wens is om nog naar de havo te gaan is het 
advies om voor vmbo-t te kiezen.

Pakketten sluiten naadloos aan bij HAVO.

Vanuit vmbo-G is het niet makkelijk om door te stromen 
naar HAVO.

Pakketten sluiten niet aan waardoor de leerling 1 of 2 
vakken in eigen tijd zelfstandig moet bijspijkeren.



Bedankt voor uw aandacht

www.hetbouwens.nl



decaan@hetbouwens.nl
Bij vragen kunt u altijd mailen

mailto:decaan@hetbouwens.nl
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